
 

 

 

 

 

De kerngroep van V&VN Wetenschap in Praktijk nodigt u graag uit, samen met Nursing Science 

Nijmegen, voor een themabijeenkomst in Nijmegen, op dinsdag 10 maart 2020, 17.30 – 20.30 

uur (incl. soep en broodje). 

De avond staat open voor een ieder die geïnteresseerd is. 

 

Verpleegkundigen en verpleegkundig 

specialisten: wat hebben ze aan elkaar? 

Het beroepen- en functiehuis V&V staat volop in de belangstelling. De aandacht gaat voornamelijk uit 

naar het onderscheid tussen de verschillende verpleegkundigen. De essentie is natuurlijk dat we met 

elkaar samenwerken en samen de verpleegkundige zorg optimaliseren en innoveren. Tot nog toe is er 

niet veel aandacht voor de manier waarop samenwerking tussen de  verschillende functies wordt 

vormgeven. Hoe werken bijvoorbeeld verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten samen zodat 

de patiënt én verpleegkundigen er beter van worden, en 1 + 1 echt 3 wordt? Drie voorbeelden uit de 

AGZ, GGZ en de verpleeghuissector. 

  

Marleen Lovink 

Marleen is verpleegkundige en onlangs gepromoveerd op 

taakherschikking van artsen naar onder andere verpleegkundig 

specialisten en verpleegkundigen in de ouderenzorg. In haar studie viel 

op dat verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis vaak 

gepositioneerd zijn in het medisch domein, terwijl hun meerwaarde met 

name blijkt te zitten in de brugfunctie naar het verpleegkundig domein. 

Persoonlijkheidskenmerken van verpleegkundig specialisten hebben 

bovendien grote invloed op hoe zij zich profileren en positioneren.  

 

 

 

Enzio Boeijen 

Enzio is verpleegkundige en verpleegkundig wetenschapper. Hij is sinds 

2017 actief in onderzoek naar verpleegkundig specialisten in de AGZ en 

GGZ. Hij heeft onder andere gekeken naar de samenwerking tussen 

gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.  

Daarnaast zet hij zich actief in voor de professionalisering van het 

verpleegkundig beroep en de verpleegkundige wetenschap.  

  

V&VN Wetenschap in Praktijk 



 

 

  

 Locatie:  Radboudumc, Studiecentrum, Gerard Grooteplein 21, Nijmegen.  

  Lokaal:  Hippocrateszaal, route 77 

  Accreditatie: 2 accreditatiepunten zijn aangevraagd bij de registers V&V en VS 

  Aanmelden:  Kan alleen digitaal: Deadline: 1 maart 2020 

  Prijs:  -  Gratis voor leden V&VN Wetenschap in Praktijk en leden V&VN Verpleegkundig Specialisten  

  (inclusief -  € 10  voor overige V&VN-leden en ieder die geen lid is van V&VN; 

  broodje) -  € 12,50 voor mensen die geen lid zijn van V&VN  

 -  € 5  voor fulltime-studenten. 

  

 

 

MARLEEN LOVINK 

De zorgvraag van ouderen wordt complexer en tegelijkertijd is er een groot tekort aan zorgverleners. De inzet 

van (regie-)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis draagt bij aan het behoud en 

verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen. Een goede positionering van deze professionals bij aan het 

behoud van zorgverleners voor de ouderenzorg doordat zij een rolmodel zijn, zij het zorgteam kunnen 

coachen, en de functies carrière kansen bieden. In mijn promotie onderzoek heb ik onder andere de optimale 

positionering van de verpleegkundig specialist in het verpleeghuis in kaart gebracht waaronder de 

samenwerking met het zorgteam. Daarnaast heb ik als onderzoeker in het project EVIDENCE mooie 

voorbeelden gezien van de (regie-)verpleegkundige in het verpleeghuis in de rol van coach voor het zorgteam. 

De grote vraag is nu: hoe versterken de (regie-)verpleegkundige en verpleegkundig specialist elkaar?  

Proefschrift: zie https://www.globalacademicpress.com/ebooks/marleen_lovink/  

Project EVIDENCE ‘Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’: zie www.han.nl/handboek-ebp  

 

ENZIO BOEIJEN 

 De toegevoegde waarde van de verpleegkundigen en VS’en wordt niet altijd benut. Uit onderzoek en ervaring 

weten we dat visie vorming en de juiste taak- en rolverdeling kunnen bijdragen aan een effectieve 

samenwerking, waarin alle disciplines worden aangesproken op hun unieke competenties en hun toegevoegde 

waarde in de praktijk kunnen brengen. Zie ook:  https://zorgmasters.nl/uitgelicht/onderzoek-vs-ggz-in-rol-van-

regiebehandelaar/ en https://zorgmasters.nl/uitgelicht/de-toegevoegde-waarde-van-de-vs/  
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Het platform Wetenschap in Praktijk richt zich o.a. 
op het organiseren van bijeenkomsten waarin 
praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten. Het 
platform vervult voor de leden een functie tussen 
het werk- en onderzoeksveld. 

 


